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 نص : جزاء العاملین ( قرآن كریم )        
 -قال هللا تعالى :

                 ( َربَّنَا َوَءاتَِنا َما َوَعدتََّنا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم الِقیَاَمة إِنََّك ال َتُْخِلُف الِمیعَاَد )
 **اللغویات**                                       

 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة   مرادفھا    الكلمة
 أرباب رب   احرمنا  آتنا   أعطنا    آتنا

وعدتنا 
 على رسلك

على لسان 
 الرسل

 ُرسل َرُسول  تُكرمنا تُخزنا

تفضحنا  تُْخزنَا 
 وتُھنا وتُِذلنا

 أیام  یوم   تَِفى تُخِلف  

 المواعید المیعاد   الموعد المیعاد
 **الشرح**                                        

 یدعو المؤمنون ربھم بعد أن أخلصوا فى العمل أن یؤتیھم ما وعدھم على ألسنة ُرُسلھ 
 وعده أبدًانوبھم ، فھو ال یُخلف من ُحسن الثواب، وأال یفضحھم یوم القیامة بذ

 ** مظاھر الجمال**                                      
 أسلوب نداء للتعظیم  ( َربََّنا ) -۱
 أسلوب أمر للدعاء ( آتنا )  -۲
 نھى للدعاء والتوسل  أسلوب ( ال تُْخِزنَا ) -۳
 نَّ ویدل على تمام الثقة با�َ أسلوب مؤكد بإِ  ف المیعاد )( إِنَّك ال تُْخلِ  -٤
 نْ مِ  مْ كُ ضُ عْ ى بَ ثَ نْ أُ  وْ أَ  رٍ كَ ذَ  نْ مِ  مْ كُ نْ مِ  لٍ امِ عَ  لَ مَ عَ  یعُ ِض أُ  ى الَ نِّ أَ  مْ ھُ بُّ رَ  مْ ھُ لَ  ابَ جَ ستَ فَا (
وا لُ تُ قُ وا وَ لُ اتَ قَ ى وَ یلِ بِ ى سَ وا فِ وذُ أُ وَ  مْ ھِ ارِ یَ دِ  نْ وا مِ جُ رِ خْ أُ وا وَ رُ اجَ ھَ  ینَ ذِ الَّ فَ  ٍض عْ بَ 
 هللاِ  دِ نْ عِ  نْ ابًا مِ وَ ثَ  ارُ ھَ نْ ا اْألَ ھَ تَ حْ تَ  نْ مِ  ىِ رِ جْ تَ  اتٍ نَّ جَ  مْ ھُ نَّ لَ خِ دْ ألُ وَ  مْ ھِ اتِ ئَ یِّ سَ  مْ ھُ نْ عَ  نَّ رَ ِفّ كَ ألَ 
 )ابِ وَ الثَّ  نُ سْ حُ  هُ دَ نْ عِ  هللاُ وَ 

 **اللغویات                                       
 جمعھا   الكلمة مرادفھا الكلمة   مرادفھا  الكلمة   
ستجاب فا

 لھم
أُخرجوا من  فأجابھم

 دیارھم
ُطردوا من 

 بیوتھم
 أَْعَمال  َعَمل

أُوذوا فى  أُھِمل یعِض أُ 
 سبیلى

حدث لھم 
 ضرر

 ِدیاُر ، ُدورُ  دار   
 دارات ، أَْدور 

رجل  ذكر َوأُْنثَى
 وامرأة

 جنات، جنان جنة   حاربوا قاتوا   

بَْعُضُكْم ِمْن 
 بعض

بعضكم مثل 
 بعض

 األنھار ، النُھر النھر  ألَغفرنَّ  ألُكفرنَّ 
 محاسن  ُحسن 

تركوا  ھاجروا 
 أوطانھم

 إِنَاث           أُنثى  ذنوبھم  سیئاتھم
 سیئات سیئة

 الَِّذینَ    الذى جزاًءا حسنًا  ثوابًا    
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 مضادھا الكلمة    مضادھا الكلمة   
 فوقھا   تحتھا   أُنثى  ذكر   
 عقاب   ثواب  أُْدِخلُوا   أُخرجوا  

 قُْبح ، ُسوء ُحْسن  حسناتھم   سیئاتھم
   تقف   تجرى  

 **الشرح**                                  
فھو ال یضیع عمل عامل من ذكر أو أُنثى ؛ فالجمیع عند أجاب هللا تعالى دعاء المؤمنین ، 

الخروج من  هللا سواء ؛ فالذین تركوا دیارھم حین ضایقھم المشركون ، وأجبروھم على
دیارھم ، وآوذوا وقاتلوا وقتلوا دفاًعا عن اإلسالم ، یستخقون الثواب العظیم من هللا تعالى 

 یوم القیامة
 **مظاھر الجمال**                            

 یدل على سرعة استجابة هللا لدعاء المؤمنین تعبیر جمیل ( فاستجاب لھم ربھم ) -۱
یؤكد على المساواة  تعبیر جمیل منكم من ذكر أو أنثى )( ال أضیع عمل عامل  -۲

 بین الرجل والمرأة فى الجزاء
*************************************************** 

 **األسئلة **
 من المنادى ؟ ومن الذین ینادونھ ؟ /۱س
 المنادى ھو هللا سبحانھ وتعالى ، والذین ینادونھ ھم المؤمنون /۱ج

 المؤمنون ربھم ؟ أو ماذا طلب المؤمنون من ربھم ؟بم دعا  /۲س
أن یعطیھم ما وعدھم على ألسنة ُرُسلھ من ُحْسن الثواب  -:   أ دعا المؤمنون ربھم /۲ج

 وأال یفضحھم یوم القیامة  -والجزاء العظیم  ب
 ما الوعد الذى نزل على ألسنة الُرسل ؟ أو بم وعد هللا المؤمنین ؟ /۳س
 ُحْسن الثواب وأن یعز أولیاءه وینصرھمالوعد ھو  /۳ج

 ھل استجاب هللا لدعاء المؤمنین ؟ ولماذا ؟ /٤س
 نعم استجاب هللا لدعاء المؤمنین ألن هللا ال یضیع عمل إنسان سواء ذكرأو أنثى /٤ج

 لماذا جمعت اآلیة بین الذكر واألنثى؟ /٥س
 لرجل والمرأة فى الجزاءألن الجمیع عند هللا سواء ، وتأكید على المساواة بین ا /٥ج

 فى اآلیة عمل وجزاء وضحھما . /٦س
ھاجروا واجبروا على الخروج من دیارھم وأوذوا وقاتلوا  ما قام بھ المؤمنون :العمل /٦ج

 فى سبیل هللا دفاًعا عن اإلسالموقتلوا 
 یغفر هللا لھم الذنوب ویدخلھم جنات تجرى من تحتھا األنھار : الجزاء  

 سیغفر هللا تعالى ذنوبھم ویدخلھم الجنة ؟من الذین  /۷س
 المؤمنون الذین تركوا أوطانھم فى سبیل هللا -أ /۷ج

 المؤمنون الذین ُطردوا من بیوتھم فى سبیل هللا  -ب      
 لحق بھم األذى والضرر فى سبیل هللا المؤمنون الذین  -ج      
  المؤمنون الذین استشھدوا فى سبیل هللا -د      

 آتنا / ال تُخزنا / ربنا  /۸ج  . اآلیة أمر ونھى ودعاء ،وضحھم فى /۸س
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 التى یحبھا أمیر ؟ ولماذا ؟ ما المادة  /۱س
 یحب أمیر مادة الدراسات اإلجتماعیة وذلك ألنھ: /۱ج
 یستخلص العبر من سیر العُظماء -۲یتعرف منھا تاریخ بالده   -۱ 

 یتعرف منھا على أرض بالده  وثرواتھا الطبیعیة وخیراتھا  -۳
 یتعلم الوفاء والتضحیة والتعاون مع اآلخرین -٤
 یتعرف منھا على األماكن السیاحیة فى بالده -٥

 كیف عبر أمیر عن ھوایتھ لمادة الدراسات ؟ /۲س
 صمم ألبوًما وفى كل صفحة من صفحاتھ صورة لشخضیة من الشخضیات التى /۲ج

 أدت خدمات جلیلة للوطن 
  لماذا صمم أمیر ألبوًما ؟ /۳س
 ألنھ أُعجب بھذه الشخصیات التى قدمت خدمات جلیلة للوطن /۳ج

 متى عرض أمیر األلبوم على والده ؟ وما أثر ذلك علیھ ؟ /٤س
 عرض علیھ األلبوم ذات مساء ، وُسرَّ والده بھ كثیًرا /٤ج

  الشخصیات المصریة؟لماذا أُعجب أمیر بھذه   /٥س
 ألنھا قدمت للوطن أعمال عظیمة یفخر بھا /٥ج

 لماذا تقدم الشخصیات المصریة أعمال عظیمة للوطن؟ /٦س
 ألنھا ترد فضل الوطن علیھا  /٦ج

 المصریة؟ما ھو فضل الوطن على ھذه الشخصیات  /۷س
 شربوا من نیل مصر، وعاشوا فى كنفھا ، ووجدوا فیھا السكینة واألمن /۷ج

 بم أجاب األب على سؤال أمیر ( ھل البیت وطن ؟) ؟ /۸س
وحیك ومحافظتك األب: نعم یا أمیر إن بیتك ھو وطنك وشارعك ومدرستك  /۸ج

 وكل مكان فى مصر ملك لك 
 ما السؤال الذى سألتھ أمیرة ؟ وبم أجاب األب ؟ /۹س
بد واآلثار سألت أمیرة : ھل األھرام ملك لنا ؟ وأجاب األب : األھرام والمعا /۹ج

 والمصایف والمشاتى والمدارس والمستشفیات ووسائل المواصالت ملك لكل مصرى
 بأرواحھم ؟ من أجل الوطن ذا یضحى الكثیرونمال /۱۰س
 ألن كل ما تحت سمائھم وفوق أرضھم ملك لھم ویجب أن یحافظوا علیھ /۱۰ج

 ما الواجب علینا نحو الوطن ؟ وكیف یتم ذلك ؟ /۱۱س
 نعمل على تقدم وطننا ورفعتھ ،وذلك بالعمل والمثابرة واإلصراریجب أن  /۱۱ج

 ماذا فعل أمیر بعد سماعھ ما قالھ والده ؟ ولماذا ؟ /۱۲س
اندفع أمیر فى إصرار یؤدى واجباتھ ، أمالً أن یغمض عینیھ ویفتحھا فیجد  /۱۲ج

 نفسھ أصبح شابًا لیرد إلى وطنھ بعض أفضالھ علیھ
 یصبح شابًا ؟لماذا تمنى أمیر أن  /۱۳س
 لیرد إلى الوطن بعض أفضالھ علیھ /۱۳ج
 

بُّ الوطن        درس : حُّ
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 اللغویات:
        

 جمعھا   الكلمة مضادھا الكلمة مرادفھا  الكلمة   
 مواد  مادة   یكره  یَْھَوى یُِحبُّ    یَْھَوى   
 تواریخ  تاریخ یجھل یتعرف یعرف    یتعرف  
 ألبومات ألبوم  الُحقراء العُظماء الِعَظات   الِعبَر   
تاریخ حیاة  ِسیَرة   

 اإلنسان
 أمكنة ، مكان   األخذ العطاء

 أماكن
 أراٍض◌ٍ   أرض   حقیرة جلیلة یستنتج  یستخلص

 أكناف  كنف    الصناعیة الطبیعیة اإلخالص  الوفاء  
 سموات  سماء   الخبیثة الطیبة الفداء  التضحیة

مَ    زَ  َصمَّ  أحیاء   حى     یذھب یَِفدُ    أََعدَّ ،َوَجھَّ
 الِعبر  الِعبرة   َحُزنَ   ُسرَّ   َعِمَلت   أَدَّتْ   
 سیر   سیرة   السابق التالى عظیمة   جلیلة  
 خیرات  خیر   حقیرة  عظیمة  األماكن   المعالم 

 اآلثار  األثر    ظمئوا شربوا یَأتِى   یَِفدُ    
 أفضال   فضل   الخوف  األمان نواحٍ    أرجاء   
 المشاتى  المشتى   عبس ابتسم   ، أعتزُ أفتخر  أَْفَخرُ    
جانبھا  كنفھا   

والمراد 
 (حماھا)

الضوضاء  السكینة
، 

 الصخب

راسات  الِدّراَسة    الّدِ

الطمأنینة  السكینة
 واالستقرار 

 ثروات   ثروة   نُھمل  نُحافظ

ُ◌ر  تَقَدُّم   یحمیك یؤویك  المعالم  الَمْعلَمْ  تأخَّ
بذل النفس  تضحیة 

والمال دون 
 مقابل

 انحطاطھ  رفعتھ 

 بدأ   أنھى   ارتفاع قَْدِرهِ  رفعتھ
المواظبة  المثابرة

 واالستمرار
 یُفتح  یغمض  

 كھالً    شابًا   الثَّبَات   اإلصرار
 أتم     أنھى  
 مضى مسرًعا  اندفع 

ِجًد وإرادة  عزیمة
 قویةّ 
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   نص:  ( مصر أنشودة الدنیا ) ( شعر )                 

 للشاعر : محمود حسن إسماعیل 
******************** 

ْنیا َوأُْغنِیَةَ یَا     الشُّعُوبِ  ِمْصُر یَا أُْنُشوَدةَ الدُّ
 *المعانى*                                              

 جمعھــــــــــــا الكلمة   معنـــاھــــــــــا   الكلمة  
 أناشید أُْنشودة حرف نداء بمعنى أدعو یا  

 أغنیة         ھى الشعر المغنى والمراد (أغنیة) أنشودة
 الدنیا

 أغان          
نَا  الدُّ

 *الشرح*                                         
 أن مصر أجمل أغنیة تغنت بھا الدنیا وتناقلتھا الشعوب

   *مظاھر الجمال*                                           
أسلوب نداء یفید التعظیم ، ویدل على شدة حب    ( یا مصر یا أنشودة الدنیا )  -۱

            الشاعر لمصر
 یَا َكْعبَة األَْحَراِر َرنَّ ُھتَاُف نَْصِرِك فِى القُلُوبِ 

 *المعانى*                                            
 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة ـــــــــــامعناھ الكلمة
البیت الحرام  كعبة

 والمراد (مقصد)
كعبات ،  كعبة   العبید األحرار

 ِكعَاب
 األحرار الحر    ھزیمة نصر صوت عال  ُھتاف

 ھتافات   ُھتاف      صاح َرنَّ 
 انتصارات نصر       

 *الشرح*                                           
أَنِت یا مصر كعبة تقصدھا الشعوب ؛ طلبًا للحریة ، وارتفع صوت انتصاراتك 

      القلوب                     واستقر فى
 *مظاھر الجمال*     

مصر بالكعبة ویدل ھو أسلوب نداء ، وتعبیر جمیل یصور  ( یا كعبة األحرار) -۱
 على عظمة مصر التى یقصدھا األحرار

 یَا أُمَّ أَْبَطاِل اْلفُنُوِن ، وأُمَّ أَْبَطاِل اْلُحُروبِ 
 *المعانى*

 مضادھا الكلمة جمعھا الكلمة مفردھا الكلمة
 السالم الحروب أُمھات أم    بطل أبطال

 الحروب الحرب الفن الفنون
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 رح*ــــــــــــ*الش
یا مصر الوطن األم الذى ینجب األبطال وقت الشدائد واألزمات والحروب، أَنِت 

 وألبنائك السبق فى كل مجاالت العلوم والفنون
 ال*ــــــــــ*مظاھر الجم

ھو أسلوب نداء ، وتعبیر یؤكد أن مصر منبع البطولة وألبنائھا ( یا أم أبطال )  -۱
 السبق فى العلوم والفنون  

 یبطِ ى وَ ذً شَ  نَ یْ بَ  ارِ رَ سْ األَ بِ  زُّ تَ ھْ یَا َجنَّةَ تَ 
    ى**المعــــــــــــان                                          

 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة معناھـــــــــــا الكلمة
 جنات ، جنان جنة نار جنة تتحرك تھتز
 األسرار السر  تْسُكن تھتز رائحة جمیلة شذى
 طیوب  طیب   رائحة طیبة طیب

 *الشــــــــــــرح*                                        
 أًنِت یا مصر جنة عامرة بالخیرات ومظاھر الجمال ، وتنبعث منك الروائح الطیبة

 *مظاھر الجمــــــــــال*                                       
                  وجمالصورمصر بالجنة بما فیھا من خیر جنة )  ( یا -۱

َرةَ الطُّیُوبالشَّ  ةَ یدَ ِص قَ وَ   ـــــْرِق اْلُمَطھَّ
 *المعــــــــــــانى*                                         

 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة معناھـــــــــــا الكلمة
 قصائد قصیدة الغرب  الشرق الطاھرة المطھرة
العطر ذو  الطیوب

 الرائحة الطیبة
 المطھرة  

 الطیب
 المطھرات

 الطیوب
 * رح*الشــــــــــــ                                         

 اأَنِت یا مصرقصیدة ذات معنى جمیل یستمتع بھا من یستمع إلیھا ویعجب بھ
 ۰من یقرؤھا

 *مظاھر الجمــــــــــال*                                       
 صور الشاعر مصر بقصیدة ذات معنى جمیل ( وقصیدة الشرق )  -۱

ِرى ُكلَّ الدُُّروب یاء ِمْن الظَّالَم َونَّوِ ى الّضِ  ُشّدِ
 *المعــــــــــــانى*                                           

 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة معناھـــــــــــا الكلمة
 الُظلَُمات الظالم اُتركى  ُشدَّى   أجذبى ُشّدِى

یاء  الدُّروب الدَّْرب الظالم الضیاء النور الّضِ
     الُطرق الدُُّروب
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 *الشــــــــــــرح *        
 یطلب الشاعر من مصرأن تقوم بدورھا فى التنویرونشرالعلم والضیاء للناس أجمعین

 *مظاھر الجمــــــــــال*                                
یاء )  -۱ ى الّضِ  صور مصر بإنسان والضیاء بشىء مادى یجذبھ( ُشّدِ
 

 -األسئلة :
 من قائل النص ؟ وماذا تعرف عنھ ؟ /۱س
 م ) بقریة النخیلة۱۹۱۰ھو الشاعر محمود حسن إسماعیل ، ولد عام( /۱ج

 م )۱۹۷۷أغانى الكوخ وتوفى عام ( بمحافظة أسیوط من دواوینھ 
 بم وصف الشاعر مصر فى البیت األول ؟ /۲س
 وصفھا بأنھا أجمل أغنیة تغنت بھا الدنیا وتناقلتھا الشعوب /۲ج

 ما الجمال فــــ( أنشودة الدنیا ) ؟ /۳س
 تعبیر جمیل یدل على شھرة مصر الواسعة /۳ج

 بم شبھ الشاعر مصر فى البیت الثانى ؟ /٤س
 ھا كعبة تقصدھا كل الشعوب ؛ طلبًا للحریة أن /٤ج

 لماذا تقصد الشعوب مصر ؟ /٥س
 إقتداء بھا وطلبًا للحریة /٥ج

 بم وصف الشاعر مصر فى البیت الثالث ؟ /٦س
 وصف مصر الوطن األم الذى ینجب األبطال وقت الشدائد واألزمات والحروب /٦ج

 ماذا تنجب مصر ؟ /۷س
 واألبناء الذین لھم السبق فى كل المجاالتتنجب مصر األبطال  /۷ج

 عالم یدل تكرار ( یا أم أبطال ) ؟ /۸س
 یؤكد أن مصر منبع البطولة وألبنائھا السبق فى العلوم والفنون /۸ج

 اشرح البیت الرابع بأسلوبك ؟ /۹س
 وصف الشاعر مصر بالجنة العامرة بالخیرات /۹ج

 بم وصف الشاعر مصر فى البیت الخامس ؟ /۱۰س
 وصف الشاعر مصر بقصیدة ذات معنى جمیل یستمتع بھا من یستمع إلیھا /۱۰ج

 ماذا طلب الشاعر من مصر فى البیت األخیر ؟ /۱۱س
 طلب الشاعر من مصر أن تقوم بدورھا فى التنویر وتنشر العلم للناس أجمعین /۱۱ج

 ھات من أبیات النص ما یتفق مع ھذه العبارة : /۱۲س
 (مصر یجب أن تنھض بدورھا فى التنویر ) ؟ 

ى الضیاء من الظالم ونورى كل الدروب  /۱۲ج  ُشدِّ
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 العلم النافع وتقدم المجتمع  ( حدیث شریف ) 
یوضح لنا الرسول ( صلَّ هللا علیھ وسلم ) أن العلم ھو الكنز الذى یجب ان یتمسك بھ 

مكانة العلماء بعد مكانة األنبیاء وأن  اإلنسان ، وأوضح لنا فضل العلم والعلماء وأن
 العلم ھو میراث األنبیاء

 ول هللا (صلَّ هللا علیھ وسلم) یقول:سُ رَ  تُ عْ مِ اء (رضى هللا عنھ) قال: سَ دعن أبى الدر
ثُوا ِدینَاًرا َوالَ ( ، وِإنََّما  ِدْرَھًما( إِنَّ اْلعُلََماَء َوَرثَةُ األَْنِبَیاِء ، َوإِنَّ األَْنبِیَاَء لَْم یُوّرِ

ثُوا اْلِعْلَم ، فََمْن أَ   [رواه أبو داود والترمذى ]           )       َخذَهُ أََخذَ بَِحظ� َوافِر )َورَّ
 **المعــــــــــانى**                                        

 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة مرادفھا الكلمة
من یقومون  ورثةاألنبیاء

 بدورھم
 العُلماء العالم الُجھالء العُلماء

عملة تستخدم  دینار
للتعامل بین 

 الناس

تركوا ،  لم یورثوا
 وورثوا

 العُلوم العلم

قطعة من  درھم
الفضة تستخدم 

 كعملة

 دراھم درھم الجھل العلم

 دنانیر دینار أعطاه أخذه نصیب حظ
 حظوظ حظ ناقص وافر لم یتركوا لم یورثوا

 ورثة وارث   كامل وافر
 األنبیاء النبى   حصل علیھ أخذه

 *الشــــــــــــرح                                      
فى ھذا الحدیث الشریف یوضح الرسول (صلَّ هللا علیھ وسلم) أنَّ أفضل ما یكتسبھ 

برز الحدیث مكانة العُلماء ، فھم یأتون بعد األنبیاء فى اإلنسان ھو العلم النافع ، كما یُ 
المنزلة ؛ وذلك ألنھم یؤدون دورھم فى ھدایة الخلق ، وألن األنبیاء ال یتركون 

ومن كان میراثھ من العلم فقد نال میراث ولكنھم یتركون علم نافع یخدم الحق ، 
  أفضل شىء

 لجمیلة فى الحدیث****التعبیرات ا                                
  تعبیر جمیل یدل على تغظیم مكانة العُلماء( العُلماء ورثة األنبیاء )  -۱
 تضاد یوضح المعنى ویقویھورثوا )  –( لم یورثوا  -۲
 تشبیھ للعلم بشىء مادى یورث مثل األرض( إنما ورثوا الِعلم )  -۳
                                                            العلمتعبیر جمیل یُْبِرز فضل ( أََخذَ بحظ� َوافٍِر )  -٤
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 **األسئلة* 
 . مبینًا السبب  وضح ذلك یُبین الحدیث الشریف منزلة العُلماء /۱س
منزلة العُلماء تأتى بعد منزلة األنبیاء ؛ وذلك ألنھم یقومون بدور األنبیاء فى  /۱ج

 واآلخرةھدایة الناس لما ینفعھم فى الدنیا 
 من ورثة األنبیاء ؟ /۲س
 ورثة األنبیاء ھم العُلماء /۲ج

 ماذا یرث العُلماء ؟ /۳س
 یرث العُلماء العلم النافع  /۳ج

 وضحھما ؟۰أشار الحدیث إلى نوعین من المیراث  /٤س
 ھما : میراث المال ، میراث العلم  /٤ج

 ما دور األنبیاء نحو الناس ؟ /٥س
 وھدایة الناستبلیغ شریعة هللا ،  /٥ج

 ما ھو العلم المقصود فى الحدیث ؟ /٦س
 العلم المقصود ھو علوم الدین وكل علم ینفع الناس /٦ج

 لماذا یُعَدُّ میراث العلم أفضل من میراث المال ؟ /۷س
ألنَّ العلم ھو الطریق إلى المجد والعُال والسعادة فالبعلم ترتفع مكانة اإلنسان  /۷ج

  وسیلة من وسائل الحیاة وھو قابل للنقص واالنتھاءوقیمتھ، أما المال فھو 
 ما الجمال فى قول النبى (صلَّ هللا علیھ وسلم):( إنما ورثوا العلم ) ؟ /۸س
  تعبیر جمیل شبھ فیھ العلم بشىء مادى یورث /۸ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qa	mi_]__	miq%</-�%	§a =yj_Ã◊^ 



 

  
 

=Óÿãÿäyj_Ã◊^=ÎÚ^Ékf¯^=å€_•^=Õì◊^ 

۱۰ `\=fi_è„=Áá‹√ =Wm۰۱۰۱٤۸٤٦۹۲٥ 

 درس : الكھرباء فى حیاتنا         
 إلى أین اصطحب ُمعلم العُلوم تالمیذه ؟ ولماذا تعجب التالمیذ ؟ /۱س
اصطحبھم إلى معمل الوسائط المدرسیة ، ألن المعُلم طلب منھم التوجھ إلى  /۱ج

 معمل الوسائط  بدالً من معمل العلوم
 ماذا شاھد التالمیذ على أجھزة الكمبیوتر ؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ /۲س
 صور ، وفى أثناء اندماجھم انقطع التیار الكھربائىشاھد التالمیذ بعض ال /۲ج

 اذكر بعض األماكن التى ال غنى عن الكھرباء فیھا؟ /۳س
 البیت ، المستشفى ، المصنع ، الشارع ، المدرسة /۳ج

 ماذا فعل الُمعلم لكى یستثیر انتباه التالمیذ ؟ /٤س
 الكھربائى لمدة اسبوع؟)طرح المعُلم علیھم سؤال( ماذا یحدث إذا انقطع التیار  /٤ج

 بم أجاب التالمیذ على سؤال المعلم ؟ /٥س
 الناس درجات الحرارة فى الصیفتتعطل الشركات والمصانع ، وعدم تحمل  /٥ج

 ما اإلجابة التى أُعجب بھا التالمیذ ؟ /٦س
أُعجب التالمیذ بإجابة (نبیل) وھى عندما ینقطع التیار الكھربائى یجلس أفراد  /٦ج

 معًا یتحدثون ویتناقشون ویضحكون ویقضون وقتًا جمیالً األسرة 
 ما أھمیة الكھرباء فى كالً من:( البیت ، المستشفى، الشارع، المصنع) ؟ /۷س
 بإستخدام األجھزة الكھربائیةالبیت : تُساعد أفراد األسرة فى إنجاز أعمالھم  /۷ج

 بالكھرباءالمستشفى: األجھزة الطبیة التى یستخدمھا الطبیب تُدار      
 الشارع : یعوق انقطاع الكھرباء الحركة فى الشارع لیالً      
 المصنع : تُدار معظم اآلآلت بالكھرباء     
 على أى شىء حث المعلم التالمیذ ؟ /۸س
 حثھم على ُحسن استخدام الكھرباء وتجنب مخاطرھا /۸ج

 مضادھا  الكلمة  جمعھا الكلمة مرادفھا  الكلمة  
 اتصل   انقطع    ُمعلمون   ُمعَلِّم   َصِحبَ   اصطحب 
 توقف   تُدار   معامل   معمل   خالل  أثناء  
 السكون   الحركة   التیارات   التیار   استغل   انتھز  
 السابق   التالى   األُسر   األسرة   بدأ   أخذ  
إتمام  إنجاز  

 وإنھاء
 وصل   انقطع   المدافىء   المدفأة  

 تشغیل   تعطل   ُمدد   ُمدة    تتحرك  تُدار   
 سوء   ُحسن   أوقات   وقت   یمنع   یعوق  
یُحِرك  یستثیر  

 ویجذب
 نوافذ   نافذة   

 العُمال   العامل   ألقى   طرح  
 العُلوم   الِعلم    تنافس   انبرى  
 الوسائط   الوسیطة   فھم   إدراك  
 أثناء   ثنى     شجعھم   حثھم  

 االمعاني
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 نص : طریق المعالى ( شعر )        

 للشاعر: محمد عبد المطلب 
م ۱۹۳۱وتوفى عام  -م ۱۸۷۱ھو شاعر مصرى ُوِلدَ فى إحدى قرى محافظة سوھاج عام 

 ، تعلم باألزھر وعمل مدرًسا 
العلم ھو سبیل الھدى ، ووسیلة القى وتحقیق الرفاھیة ، ولھذا یجب على طالب  مقدمة: 

 العلم أن یجتھد ویواظب فى طلبھ ویسھر اللیالى ؛ كى ینال أعلى مكانة
              ********************************** 

 َسبِیـــــــالإِْن ُكْنَت تَْبِغى اْلَمعَـــــــاِلى *** فَاْلِعلُم أَْھَدى 
 **المعـــــــــــانى**                                     

 مفردھا   الكلمة مضادھا   الكلمة  مرادفھا   الكلمة  
 الَمْعالة  المعالى   أضل    أھدى  تُرید   تبغى  
    الدرجات   المعالى  

 الرفیعة  
 الِعلم   العُلوم        الَجھل   الِعلم 

 سبیل     ُسبُل     أرشد  أھدى  
     طریقًا  سبیال  

 ****الشــــــــــــرح                                  
 یدعو الشاعر من یرید التفوق والدرجات العالیة الرفیعة أن یسیر فى طریق الِعلم

 **مظاھر الجمال**                                 
 تعبیر یصور العلم بطریق یسیر فیھ اإلنسان لیصل للمعالى( الِعلم أھدى سبیال )  -۱

 ِویـــــــــالد�ا *** َواْطلُْبھُ َدْھًرا طَ ھ ُمِجـــــْب َعلیِ َواِظـــــ
 **المعـــــــــــانى**                                  

 جمعھا  الكلمة   مضادھا   الكلمة   مرادفھا   الكلمة  
 أدھرودھور دھر    توقف   واظب  استمروداوم واظب 
ا  ا  ُمجتھًدا ُمِجد�  كسوالً   ُمِجد�
 قصیًرا  طویالً   زمنًا طویالً  دھًرا 

 ****الشــــــــــــرح                                 
 واالستمرار فى طلب العلم وتحصیلھ وقتًا طویالً یدعو الشاعر إلى اإلجتھاد 

 **مظاھر الجمال**                                 
 أسلوبان أمر للنصح واإلرشاد اطلبھ )  –( واظب علیھ  -۱

 ُكــْن بِاْلعُـــلُوم ولُـوًعـــا *** تَـْرَق اْلمـــَقَــاَم اْلَجـــِلیـــال
 **المعـــــــــــانى**                                

 جمعھا الكلمة  مضادھا   الكلمة   مرادفھا   الكلمة                            
 العُلوم  الِعلم   غیر مھتم ولوًعا  حریًصا ، متعلقًا ولوًعا

 المقامات  المقام   الحقیر  الجلیل  ترتفع، تعلُ  قَ ترْ   
 مرادفھا   الكلمة مرادفھا   الكلمة
 الكبیر والعظیم الجلیل المكانة والمنزلة المقام
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 ****الشــــــــــــرح                                    
 یدعو الشاعرللحرص على التزود بالعلوم النافعة للوصول للمكانة العظیمة

 **مظاھر الجمال**                                   
 كلمة تدل على شدة الحرص على طلب العلم ( ولوًعا )  -۱

 َوأَتــِعــِب النَّْفــََس فِیـَھا *** تَــْلــَق اْلـَجــَزاَء الـَجِمیـال
 **المعـــــــــــانى**                                   

 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة مرادفھا الكلمة
 النفوس واألنفس النفس أَِرح   أَتِْعبِ  تَِجد تَْلقَ 

 العقاب الجزاء المكافأة الجزاء
 القبیح الجمیل  

 ****الشــــــــــــرح                                   
 یجب أن یُتِْعب اإلنسان نفسھ فى تحصیل العلم وطلبھ حتى یلقى المكافأة العظیمة

 **مظاھر الجمال**                                    
 واالجتھاد فى طلب الِعلمأسلوب أمر للحث على الِجِدّ ( أتعب النفس )  -۱

 والــــخُ دُّ ــال ومُ رُ ــَ ی نْ ــامَ ــ*** یَ  ابُ ـــَ ب دِ جْ ــمَ ـْ للِ  مُ ــلْ ــعِ الْ 
 **المعـــــــــــانى**                                     

 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة  مرادفھا الكلمة
الرفعة  اْلَمْجد

 والشرف
 األمجاد  المجد الجھل  الِعلم 

 أبوب  باب الخروج الدخول یطلب یروم
 ****الشــــــــــــرح                                   

 على من یرید الوصول للرفعة والشرف أن یسیر فى طریق الِعلم 
 **مظاھر الجمال**                                  

 تصویر للمجد ببیت ، والِعلم باب لھذا البیت ( الِعلم للمجد باب )  -۱
 والــطُ  لَ ـیْ ـــاللَّ  رُ ھَ ــسْ ــیَ ى *** وَ عَ سْ یَ  دِ ــجْ ــمَ للْ  رُّ حُ ــالْ وَ 
 الـیوِ ـــالً طَ ــیْ ــلَ  دِّ ــجِ ـالْ ـا *** بِ نَ رْ ھِ ا سَ ـمَ  الَ ـــعُ ــال الَ وْ ـل

 **المعـــــــــــانى**                                
 جمعھا الكلمة مضادھا الكلمة مرادفھا الكلمة
 األحرار الُحر العبد الُحرُّ  یمشى ویقصد یسعى
 اللیالى اللیل قِصًرا ُطوالً  الرفعة  العُال
 اللعب الِجدّ  االجتھاد الِجدِّ 

 ****الشــــــــــــرح                         
 وال شىء یستحق السھر والتعباإلنسان الحر ھو الذى یبحث عن الشرف والرفعة ، 

 واالجتھاد إال المجد ، لذا یجب علینا أن نجد ونتعب اللیالى 
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 -األسئلة:

 من قائل النص ؟ وماذا تعرف عنھ ؟ /۱س
 م۱۹۳۱م/وتوفى عام۱۸۷۱محمد عبد المطلب شاعر مصرى ولد بسوھاج عام  /۱ج

 ما السبیل لتحقیق المجد والرفعة ، كما فھمت من النص ؟ /۲س
 ھو سبیل العلم  /۲ج

 بم أمر الشاعر طالب العلم ؟ /۳س
تحصیل العلم بإجتھاد وقتًا طویالً ، التزود بالعلوم النافعة، أن یتعب فى تحصیل  /۳ج

 العلم وطلبھ ألن العلم ھو طریق المجد
 ما فائدة اھتمام اإلنسان بالعلم ؟ /٤س
 ، یصل إلى المجدیحتل المكانة العظیمة ، یحصل على المكافأة الغالیة  /٤ج

 ما أثر تعب اإلنسان فى سبیل الِعلم ؟ /٥س
 یحصل على المكافأة الغالیة ویصل إلى المجد /٥ج

 ؟ وكیف یتحقق لھ ما یسعى إلیھ ؟ رإالم یسعى الحُ  /٦س
 یسعى الحر للرفعة والرقى ، ویتحقق ذلك بسھر اللیالى فى تحصیل الِعلم  /٦ج

 حث عن الرفعة ؟بم وصف الشاعر اإلنسان الذى یب /۷س
 وصفھ الشاعر باإلنسان الُحر /۷ج

 لماذا نسھر اللیالى الطویلة ؟ /۸س
 لتحصیل العلم حتى نصل إلى المجد /۸ج

 : ھات من أبیات النص ما یتفق مع المعنى التالى /۹س
 ( الُحرُّ یسعى ویسھر اللیل فى طلب العلم )    
 الُحرُّ للمجد یسعى ویسھر اللیل طوال /۹ج

 الجمال فى قول الشاعر ( العلم أھدى سبیال ) ؟ ما /۱۰س
 تعبیر جمیل یصور العلم بطریق یسیر فیھ اإلنسان لیصل إلى المعالى /۱۰ج
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 نص : االعتدال فى اإلنفاق ( قرآن كریم )          
 -قال هللا تعالى :

ِ◌ِریَن ذِ بْ ر تَ ِذّ بَ تُ  الَ وَ  یلِ بِ السَّ  نَ ابْ وَ  ینَ سكِ المِ وَ  ھُ قَّ ى حَ ربَ ا القُ ذَ  اتِ ءَ ( وَ  یًرا * إِنَّ الُمبَذِّ
 وًرا )فُ كَ  ھِ بِّ رَ لِ  انُ یطَ الشَّ  انَ كَ وَ  ینِ اطِ یَ الشَّ  انَ وَ خْ َكانُوا إِ 

 **المعـــــــــــانى**                                 
 مضادھا الكلمة جمعھا الكلمة مرادفھا الكلمة 

 ُخذ آت ذوى ذا   أَْعطِ  آت
 باطل حق حقوق حق األقارب القربى

ر المساكین المسكین المحتاج المسكین  تُقَتَّرْ  تُبَذِّ
ر  مؤمنًا كفوًرا ابناء ابن تُْسِرف تُبَذِّ
ابن 

 السبیل 
المسافر الذى 

انقطع بھ 
 الطریق

 الُسبل السبیل

 إخوان ، أخوة أخ المسرفین المبذرین
 المبذرین المبذر كافًرا كفوًرا

 ****الشــــــــــــرح                               
بصلة األرحام ، والتصدق على ذوى القربى یأمرنا هللا (عزوجل) فى اآلیة 

والمساكین وابن السبیل ، وینھانا عن التبذیر بإنفاق المال فى غیر حق، ألن المبذرین 
 مثل الشیاطین فى اإلفساد

 **مظاھر الجمال**                             
أسلوب أمر للنصح والحث على ( وآِت ذَا القربى حقھ والمسكین وابن السبیل )  -۱

 اإلنفاق على األقارب والفقراء وابن السبیل
  غیر حق وب نھى للتحذیر من إنفاق المال فىأسل( وال تبذر تبذیًرا)  -۲
تعبیر جمیل یصور الذى ینفق مالھ فى  إخوان الشیاطین )( إِنَّ المبذرین كانوا  -۳

 غیر حق بالشیطان
ْیُسوًرا *وَ ( بَِّك تَْرُجوَھا فَقُل لَُّھْم قَْوالً مَّ ن رَّ ا تُْعِرَضنَّ َعْنُھُم اْبتِغَآَء َرْحَمٍة ّمِ  الَ ( َوِإمَّ
 كَ بَّ رَ  نَّ وًرا*إِ سُ حْ وًما مَّ لُ مَ  دَ عُ قْ تَ فَ  طِ سْ البَ  لَّ ا كُ ھَ طْ سُ بْ تَ  الَ وَ  كَ قِ نُ ى عُ لَ إِ  ةً ولَ لُ غْ مَ  كَ دَ یَ  لْ عَ جْ تَ 
                   )یًرا )ِص ا بَ یرَ بِ خَ  هِ ادِ بَ عِ بِ  انَ كَ  ھُ نَّ إِ  رُ دِ قْ یَ وَ  آءُ شَ ن یَ مَ لِ  قَ زْ الرِّ  طُ سُ بْ یَ 

 **المعـــــــــــانى**
 مضادھا الكلمة جمعھا الكلمة مرادفھا الكلمة

 تَْقُربَنَّ  تُْعِرَضنَّ  رحمات رحمةٍ  تبتعد/ تتخلى تُْعِرَضنَّ 
انتظار  َرْحَمةٍ ابتغآء

 الرزق
 قسوة رحمةٍ  أقوال قول

 اسكت قُلْ  أیدٍ  ید تطلبھا  ترجوھا
 صعبًا میسوًرا أعناق ُعنُق قوالً لینًا قوالًمیسوًرا

ال تجعل 
 یدك مغلولة

 تقبضھا تبسطھا َملُوُمون ملوم ال تبخل
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 مضادھا الكلمة جمعھا الكلمة مرادفھا الكلمة
 تَِقف تَْقعُد محسورون محسور یعطى یبسط
 منشرًحا محسوًرا األرزاق الرزق یضیق یقدر

ال تبسطھا 
 كل البسط

ال تنفق دون 
 حساب 

 یقبض یَْبسطُ  ِعباده عبده

ع یَْقِدر الشیاطین الشیطان نادًما ملوًما   یَُوّسِ
 ****الشــــــــــــرح                               

وأبناء السبیل انتظاًرا لرزق هللا إِْن أعرضنا عن إعطاء ذوى القربى والمساكین 
،فینبغى أن نعتذر لھم بلطف ونقول لھم قوالً لینًا لطیفًا كما ینھانا هللا عن البخل  

 وینھانا أیًضا عن اإلسراف ویدعونا إلى التوسط فى اإلنفاق
 لمن یشاء ویضیقھ على من یشاء ألنھ خبیر بأحوالناهللا تعالى یوسع الرزق  

 **مظاھر الجمال**                               
 تحذیر من متابعة أعمال الشیطان والتشبھ بھ ( وكان الشیطان لربھ كفوًرا )  -۱
 أمر للحث على اللین فى القول وُحسن الُمعاملة( فقل لھم قوالً میسوًرا )  -۲
تعبیر جمیل یصور من یبخل بمن ربطت یده ( وال تجعل یدك مغلولة إلى ُعنُقك )  -۳

 فال یُحركھا إلى ُعنُِقھِ 
 نھى للتحذیر من اإلفراط فى اإلنفاق( وال تبسطھا كل البسط )  -٤
 تضاد یوضح المعنى ویقویھیَْقِدُر )  –( یبسُط  -٥

                             -األسئلة :
 أمرنا هللا تعالى فى اآلیة الكریمة ؟ وعن أى شىء نھانا ؟بم  /۱س
 أمرنا هللا باإلنفاق على األقارب والمساكین وأبناء السبیل والفقراء /۱ج

 نھانا هللا عن التبذیر وھو ( إنفاق المال فى غیر حق )      
 اذكر وجوه اإلنفاق فى سبیل هللا كما جاء فى اآلیة الكریمة ؟ /۲س
 نفاق على األقارب ، المساكین ، أبناء السبیل وجوه اإل /۲ج

 من المقصود بـ ( ابن السبیل ) ؟ /۳س
 ھو المسافر الذى انقطع بھ الطریق ، ولیس معھ مال /۳ج

 وبم شبھ المبذرین ؟ لماذا نھانا هللا عن التبذیر ؟ /٤س
ألن المبذر وأھلھ یتعرضون للفقر وال یجدون ماالً إلنفاقھ ، وشبھ المبذرین  /٤ج

 بإخوان الشیاطین 
 بم أوصانا هللا عندما ال نجد ما ننفقھ ؟  /٥س
 قوالً لینًا وندعو لھم بالتفریج  ینأن نقول للسائل /٥ج

 ما الحكمة من إغناء بعض الناس وإفقار اآلخرین ؟ /٦س
 لى الناس ویمتحنھم لیختبر هللا تعا /٦ج

 ما نتیجة من یبذر فى مالھ ؟  /۷س
 النتیجة یظل نادًما مغموًما /۷ج

 .فى اآلیة إشارة لإلعتدال فى اإلنفاق  وضح ذلك /۸س
 نھانا عن البخل(وال تجعل یدك مغلولة) وعن اإلسراف (وال تبسطھا كل البسط) /۸ج
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 درس : تربیة الدواجن    
 -األسئلة:

 ترقبھ أمیر وأمیرة ؟ما الذى  /۱س
 ترقب أمیر وأمیرة االجتماع االسبوعى بشوق بالغ /۱ج

 كیف استعد أفراد األسرة لالجتماع ؟ /۲س
 أعدوا انفسھم بالقراءة عن العادات المصریة  /۲ج

 ما العادة التى اتفقت أسرة أمیر على مناقشتھا ؟ /۳س
 عادة تربیة الدواجن عند المصریین /۳ج

 االجتماع ؟ بم استھل األب /٤س
 بالحدیث عن ُحب المصریین فى القرى والنجوع والكفور لتربیة الدواجن  /٤ج

 لماذا یُربى المصریون الدواجن ؟ /٥س
 ألنھا مصدر من مصادر البروتینات وتربیتھا غیر مكلفة  /٥ج

 لماذا تعتبر تربیة الدواجن غیر مكلفة ؟ أو عالم تتغذى الدواجن ؟ /٦س
 ألنھا تتغذى على ما تنتجھ األرض من حبوب  /٦ج

 ما ضرر إصابة الطیور باإلنفلونزا ؟ /۷س
 یؤدى إلى نفوقھا ( موتھا ) /۷ج

 ؟كیف تنتقل عدوى إنفلونزا الطیور لإلنسان  /۸س
المرض ینتقل من الطیور لإلنسان عن طریق الھواء واالحتكاك المباشر  /۸ج

 بالطیورالمصابة باألمراض
 یجب على الشخص الذى یخالط الطیور ؟ ماذا /۹س
یرتدى قفاًزا فى یدیھ ونعلین فى رجلیھ ویغسل یدیھ بالماء والصابون بعد  /۹ج

 المخالطة ویستخدم المطھرات لتطھیر حظائر الطیور وحرق المخلفات أول بأول
 من الذین یجب علیھم عدم مخالطة الطیور ؟ /۱۰س
 ال یصابوا باإلمراضكبار السن واألطفال والمرضى حتى  /۱۰ج

 ماذا شاھد أمیر عند زیارة جده ؟ /۱۱س
 شاھد الطیور تلتقط الحبوب من شوارع القریة وتسبح فى میاه المستنقعات  /۱۱ج

 لماذا تُصاب الطیور باألمراض ؟ /۱۲س
 ألن الماء الراكد موطن المیكروبات والجراثیم /۱۲ج

 ما الواجب علینا نحو الطیور ؟  /۱۳س
 العنایة بھا لحمایتھا والحرص على نظافة مساقى الماء وتحصینھاعلینا  /۱۳ج

 كیف نقى أنفسنا من إنفلونزا الخنازیر ؟ /۱٤س
غسل الیدین /عدم االختالط بالمصابین بنزالت البرد / عدم وضع الیدین على  /۱٤ج

 األنف أو الفم أو العینین / البعد عن األماكن المزدحمة 
 اء االجتماع ؟فیم فكر أمیر بعد إنتھ /۱٥س
 ال یصابوا بإنفلونزا الطیور أو الخنازیرفكر فى طریقة لتوعیة الناس حتى  /۱٥ج

 اذكر بعض الطرق التى فكر فیھا أمیر للتوعیة ؟ /۱٦س
 عمل مسرحیة فى الصیف عن اإلنفلونزا / عمل مجلة  /۱٦ج
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 نص : التََّساُمُح والسَّالَُم ( شْعَر )       
 للشاعر : أحمد الكاشف

م ، ولھ دیوان شعر ۱۹٤۸م وتوفى عام ۱۸۷۸ھو شاعر مصرى معاصر ُوِلدَ عام 
 بعنوان ( دیوان الكاشف )   

 تانجَ عْ نَ  ــومٍ یَ  اتَ ذَ  ــتْ ـَ ـال *** قَ تَ  ــرةٍ طَ ـنْ فـِى َوْســِط قَ 
 بـِالــِكـْبریَــاِء َشِھـیَرتَــا *** ِن غِلـــیَظـَتَـاِن َعنِیدتَــانِ 

 **المعـــــــــــانى**                                
 مضادھا الكلمة جمعھا الكلمة مرادفھا الكلمة
قت تالقت  أواسط  وسط جسر مقوس  قنطرة  تفرَّ
 التواضع الكبریاء قناطر  قنطرة  تقابلت تالقت

األنثى من  نعجتان
 الضأن

 مغمورتان  شھیرتان ذوات ذات

 لیِّنتَان غلیظتان أیام  یوم  العظمةوالتجبر الكبریاء
 نِعَاج  نعجة  مشھورتان شھیرتان
شدیدتان  غلیظتان

 عنیفتان
 مستكبرتان عنیدتان

 ****الشــــــــــــرح                                
فى وسط قنطرة تقابلت ذات یوم نعجتان ، وھاتان النعجتان تشتھران بالكبریاء 

 ومن الطبیعى أن تفسح إحداھما لألخرى طریقًا حتى تستطیع العبوروالعناد ، 
 **مظاھر الجمال**                               

 تعبیر یدل على شدة اتصافھما بِالكبرِ ( بالكبریاء شھیرتان )  -۱
 إْحـَداُھـَما نََظـَرت إِلـى اْلــ *** أُْخــَرى بِعَیــِن االْمتـِھـَـانِ 

 ى وانِ ـال تَ بِ  یــقَ رِ ـى الطَّ لِ خْ ِصـیُح اآلَن ِلـــى *** أَ ْت تَ َوَدنَــ
 **المعـــــــــــانى**                               

 مضادھا الكلمة جمعھا الكلمة مرادفھا الكلمة
 التعظیم االمتھان عیون عین االحتقار االمتھان

 ابتعدت  دنت   االمتھانات االمتھان قَربَتْ   دنت 
 تھمس  تصیح الُطُرق الطریق ترفع صوتھا تصیح

بال تقصیر أو  بال توانى
 كسل

                           
 ****الشــــــــــــرح                               

استكبرت إحدى النعجتان ونظرت إلى األخرى باحتقار، ورفعت صوتھا طالبة منھا 
 أن تخلى الطریق بال كسل
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 **مظاھر الجمال**                            
 تعبیر یدل على االحتقار والسخریةبعین االمتھان ) ۰۰( نظرت  -۱
 تعبیر یدل على الكبر والغرور وُحّبِ النفس( اآلن لى أخلى الطریق )  -۲
َ فَ   ىْن َمَكانِ عَ  حُ رَ أبْ  تُ سْ لَ  ـــ *** ـــرٍ بْ كِ ى بِ ـرَ خْ األُ  تِ ابَ جَ أ

  انِ ـــعَ ـافَ دَ تَ ا تَ ــــتَ اجَ ــھَ ـفَ  ا *** جُ جَ ــا اللَّ مَ ـھنُ یَ بَ  دَّ تَ ـواشْ 
 **المعـــــــــــانى**                             

 مضادھا الكلمة جمعھا الكلمة مرادفھا الكلمة
 سألت أجابت  األخریات األخرى عظمة وتجبر ِكْبرٍ   
 تواضع  ِكْبرٍ   أماكن  مكان  أترك ، أغادر أَْبَرحُ  

 استقر أبرح   الخصام اللجاج
 ****الشــــــــــــرح                               

كانت النعجة األخرى أكثر عنادًا ، ورفضت إخالء الطریق ، واشتد الجدال بینھما ، 
 وأخذتا تتناطحان 

 **مظاھر الجمال**                               
 تعبیر یدل على ُسوِء تصرف النعجتین ( فھاجتا تتدافعان )  -۱

ـِة الــ *** یَــّمِ الِخَضــــــّمِ االثْنَتَــانِ  ى َھَوْت فِى لُـجَّ  َحتـَّ
 َویــــالهُ ِمْن ُعْقبَـى التَّنَـا *** ِھى فِى الشَّراَسِة والتَّفَانِى 

یَانِ  إِنَّ السَّـــالََمـةَ َوالَكـــــَرا *** َمةَ   فِــى التََّساُمــح واللِّ
 **المعـــــــــــانى**                              

 مضادھا الكلمة جمعھا الكلمة مرادفھا الكلمة
ة سقطت ھوت یِّق  الِخضم لُجٌج ، ِلَجاجٌ  لُجَّ  الضَّ

ِة الیم  الخطر السالمة الشراسات الشراسة معظم البحر لُجَّ
 التشدد التسامح السالمات السالمة الواسع الِخَضمِّ 

 القسوة اللِّیَان الكرامات الكرامة یا حسرتاه ویاله
 مرادفھا الكلمة مرادفھا الكلمة خاتمة ُعقبى

 عزة النفس الكرامة سوء الُخلُقِ  الشراسة التمادى التناھى
 اللِّینُ  اللِّیَان التساھل، اللین التسامح

 ****الشــــــــــــرح                               
سقطت النعجتان فى الماء ، وھذه ھى عاقبة العنف والتكبر ، فمن أراد أن یعیش  

 سلیًما كریًما ؛ فعلیھ بالتسامح واللین
                              

 **مظاھر الجمال**
ِة الیَّمِ الِخَضم )  -۱  تعبیر یدل على العاقبة السیئة( ھوت فى لُجَّ
 تعبیر یدل على الندم والحسرة وسوء العاقبة ( ویاله من ُعقبى التناھى )  -۲

            



 

  
 

=Óÿãÿäyj_Ã◊^=ÎÚ^Ékf¯^=å€_•^=Õì◊^ 

۱۹ `\=fi_è„=Áá‹√ =Wm۰۱۰۱٤۸٤٦۹۲٥ 

                    -األسئلة:
 من قائل النص ؟ وماذا تعرف عنھ ؟ /۱س
م وتوفى ۱۸۷۸الشاعر أحمد الكاشف ، وھو شاعر مصرى معاصر ولد عام  /۱ج

 الكاشف )م ، ولھ دیوان شعر بعنوان ( دیوان ۱۹٤۸عام 
 أین تالقت النعجتان ؟ وبم وصفھما الشاعر ؟ /۲س
 تالقتا فى وسط قنطرة ، وھما شھیرتان بالكبریاء والِغلَظة والِعناد  /۲ج

 كیف نظرت إحدى النعجتان إلى األخرى ؟ /۳س
 استكبرت ونظرت إلى األخرى باحتقار /۳ج

 استخرج من النص أسلوب أمر /٤س
                            أخلى الطریق بال توانى /٤ج

 ما الجمال ( نظرت بعین االمتھان ) ؟ /٥س
 تعبیر جمیل یدل على االحتقار والسخریة /٥ج

 ماذا طلبت إحدى النعجتین من األخرى ؟ ولماذا ؟ /٦س
 طلبت منھا أن تخلى الطریق بال كسل ، لتعبر الطریق  /٦ج

 ماذا حدث بین النعجتین ؟ /۷س
 اشتد الجدال بینھما وأخذتا تتناطحان  /۷ج

 ما نتیجة تناطح النعجتان وعنادھما ؟ /۸س
 سقطت النعجتان فى الماء /۸ج

 ما نتیجة التناھى فى الشراسة ؟ أو ما الفكرة العامة للنص ؟ /۹س
 أن عاقبة العنف والتكبر وخیمة  /۹ج

 ماذا یفعل من أراد أن یعیش سلیًما كریًما ؟ /۱۰س
 ًما كریًما فعلیھ بالتسامح واللینأراد العیش سلیمن  /۱۰ج

 ما الجمال فى ( أن السالمة والكرامة ) ؟ /۱۱س
 أسلوب مؤكد بإنَّ یؤكد على ضرورة التسامح /۱۱ج

 ما العبرة أو الدروس المستفادة من النص ؟ /۱۲س
 أن السالم والمحبة تضمن لنا السعادة فى الحیاة /۱۲ج

 النعجتین ؟ماذا نتعلم من مشكلة  /۱۳س
  أن التناحر والتباغض عواقبھما وخیمة والسالم والمحبة تضمن لنا السعادة /۱۳ج
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 القصة : مغامرات فى أعماق البحار    
 ( الفصل األول )                        

 ھو تلمیذ فى الصف الخامس اإلبتدائى  /۱ج   من ھو أسامة ؟ /۱س
 یحب أسامة قراءة القصص حبًا جًما  /۲ج  ماذا یحب أسامة ؟ /۲س
 صص التى كان یقرأھا أسامة ؟القما ھى  /۳س
 السندباد البحرى/ الشاطر حسن/ عقلة اإلصبع/ ألف لیلة ولیلة  /۳ج

 لماذا كان أسامة سعید جًدا ؟ /٤س
ألنھ عرف أن القصص التى یحب قرأتھا ترجمت إلى لغات عدیدة ویقرأھا  /٤ج

 العالمأطفال كثیرون حول 
 ما أحب األوقات عند أسامة ؟ /٥س
 عندما یقرأ قصة جمیلة ، وعندما یجلس ویفكر ،  /٥ج

 عندما یسبح فى عالم الخیال ، عندما یؤلف لنفسھ قصة بدیعة       
 كان بساط الریح خیاالً فكیف أصبح حقیقة ؟ /٦س
 كان الشاطر حسن یطیر على بساط الریح فى الخیال  /٦ج

  أما اآلن فاإلنسان یطیر بالصاروخ والطائرة وسفن الفضاء       
 كانت كرة الساحر خیاالً فكیف أصبحت حقیقة ؟ /۷س
 كرة الساحر یرى الساحر فیھا ما یحدث فى بالد بعیدة /۷ج

 أما اآلن نرى ما یحدث فى بالد بعیدة عن طریق التلفاز     
 ) ؟ست كلھا خیال فى خیال من قائل ھذه العبارة ( إنَّ الحیاة لی /۸س
 ھى أمانى أُخت أُسامة التى ھى أصغر منھ بسنٍة واحدة /۸ج

 من قائل ھذه العبارة ( إنَّ الخیال شائق ولذیذ ، وأحیانًا یتحقق) ؟ /۹س
 قائل العبارة ھو أُسامة  /۹ج

 لكى یتحقق الخیال البد من شرطین فما ھما ؟ /۱۰س
 ھما العلم الغزیر والعمل الكثیر  /۱۰ج

 ؟ )ھالة (ماذا كان یعمل عالء الدین زوج  /۱۱س
 كان یعمل مھندس بترول فى شركة ( بترول سیناء الذھبیة ) /۱۱ج

 بـ (عالء الدین) وأختھ ( ھالة ) ؟ لماذا كان أسامة معجبًا /۱۲س
 عن العاصمة،ألنھ سافر إلى (سیناء) لیعمل فى آبار البترول بعیدًا  /۱۲ج
 ومعجب بأختھ ( ھالة ) ألنھا سافرت مع زوجھا لتشترك معھ فى بناء مستقبلھما   

 الجمیلة فى العام الماضى ؟أین قضى أسامة األیام  /۱۳س
 قضى أسبوع فى سیناء مع أختھ(ھالة) وزوجھا (عالء الدین ) /۱۳ج

ا ُسمى بھذا ا /۱٤س  السم ؟ما الذھب األسود ؟ ومن أین یستخرج ؟ وِلمَّ
الذھب األسود ھو (البترول)، ویستخرج من باطن األرض ، وسمى بالذھب  /۱٤ج

 األسود ألن لونھ أسود وغالى الثمن مثل الذھب
 كیف رأى ( أسامة) نفسھ وأختھ (أمانى) ؟ /۱٥س
 رأى نفسھ على ظھر حمامة قویة من الحمام الزاجل  /۱٥ج
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 بم یتصف الحمام الزاجل ؟ /۱٦س
ھو حمام قوى وسریع ، ویستطیع أن یطیر أكثر من ستین كیلومتًرا فى الساعة  /۱٦ج

 ویعرف الطریق بشكل مدھش وعجیب 
 بم سمى الحمام الزاجل ؟ ولماذا ؟ /۱۷س
  سمى بـ (حمام المراسلة) ، ألنھ كان قدیًما یستخدم فى حمل الرسائل /۱۷ج

*************************************************** 
 ( الفصل الثانى )                                         

 صف الحدیقة العجیبة التى رآھا ( أسامة ) فى قاع البحر ؟ /۱س
 حدیقة بدیعة الشكل وبدیعة األلوان وبھا أشجار مصنوعة من مادة صخریة  /۱ج

 ماذا تعرف عن حیوان المرجان ؟ /۲س
 األشجار الصخریة الملونة / المستعمرات المرجانیة)ھو حیوان بحرى یصنع (  /۲ج

 لماذا كان یتنقل أسامة بین المستعمرات المرجانیة ؟ /۳س
 كان یتنقل بین المستعمرات المرجانیة بحثًا عن أختھ ( أمانى ) /۳ج

كیف كان یتنقل ( أسامة) فى قاع البحر؟أوما الفكرة التى خطرت ببال  /٤س
 (أسامة)؟

 كان یركب على ظھر سمكة كبیرة  /٤ج
 لماذا لم تشعر السمكة بـ ( عقلة اإلصبع ) حین ركب على ظھرھا ؟ /٥س
 الفولألنھا سمكة كبیرة كبیرة وھو صغیر صغیرمثل (بندقة) أو حبة من حبات  /٥ج

 ما اسم الحیوان العجیب الذى رآه ( عقلة اإلصبع ) ؟ وماذا تعرف عنھ ؟ /٦س
 خطبوط ، لھ ثمانى أذرع ، طول الواحدة منھا حوالى أربعة أمتارھو حیوان األ /٦ج

 ما اسم الفیلم السینمائى الذى شاھد فیھ (عقلة اإلصبع)ھذا الحیوان؟ /۷س
 ۰فیلم ( مغامرات موجة بحر ) /۷ج

 لماذا شعر (عقلة اإلصبع) بسعادة كبیرة ؟ /۸س
 ط اعتقد أنھ سیرىضخًما یتجھ ناحیة األخطبوشعر بسعادة عندما رأى حوتًا  /۸ج

 ( المعركة العنیفة ) التى تمنى أن یراھا    
 ما الحیلة التى استخدمھا األخطبوط لیفلت من الحوت ؟/۹س
 ولھ فى الماء، فأخفتھ عن األنظارأخرج األخطبوط من جسمھ مادة كالحبر، انتشرت ح/۹ج

 ماذا تعرف عن سمكة ( أبو سیف ) ؟ /۱۰س
 أربعة أمتار لھا طرف مدبب كالسیف طولھ متر سمكة متوحشة طولھا حوالى /۱۰ج

 ماذا تعرف عن السمكة ذات المنشار ؟ /۱۱س
 سمكة كبیرة مفترسة طولھا حوالى ستة أمتار لھا طرف كالمنشار طولھ متران /۱۱ج

 تعرض (أسامة) للموت ونجا بأعجوبة  كیف حدث ذلك ؟ /۱۲س
بب عندما رأى السمكة رأى (عقلة اإلصبع) األسماك تسارع بالھرب ، والس /۱۲ج

ذات المنشار تضرب األسماك بالمنشار فتمزقھا ثم تأكلھا ، حتى أصابت السمكة التى 
الضربة (عقلة اإلصبع) من شدة لة اإلصبع) فقطعتھا نصفین ، فطاركان یركبھا (عق

وھو یتقلب فى الماء وھو یحاول أن یبتعد عن السمكة ذات المنشار حتى ال تأكلھ مع 
  مزقةاألسماك الم



 

  
 

=Óÿãÿäyj_Ã◊^=ÎÚ^Ékf¯^=å€_•^=Õì◊^ 

۲۲ `\=fi_è„=Áá‹√ =Wm۰۱۰۱٤۸٤٦۹۲٥ 

 ما سبب حزن وخوف ( عقلة اإلصبع ) ؟ /۱۳س
حزنھ كان بسبب فقده للسمكة التى كان یركبھا ، وخوفھ بسبب عدم العثور  /۱۳ج

  ۰على أمانى
 ما ھو السبب وراء اضطراب ماء البحر ؟ /۱٤س
 السبب ھو أشباح سوداء كبیرة ( أنابیب حدیدیة )  /۱٤ج

 ؟ما األشباح التى رآھا ( أسامة )  /۱٥س
 ھى أنابیب حدیدیة ضخمة /۱٥ج

 لماذا قرر (عقلة اإلصبع) أن یصعد إلى سطح الماء؟ وما الذى منعھ؟ /۱٦س
لیعرف ما ھى حكایة األنابیب الضخمة ، ومنعھ من ذلك أنھ سمع صوت جعلھ  /۱٦ج

 یتسمر فى مكانھ وھو صوت ( أمانى )
*************************************************** 

 ( الفصل الثالث )                                    
 لماذا كانت تصرخ ( أمانى ) وتصیح ؟ /۱س
 ألنھا كانت محشورة تحت أنبوبة ضخمة /۱ج

 ماذا فعل ( أسامة ) عندما سمع ( أمانى ) تصرخ ؟ /۲س
 أسرع ناحیة الصوت وأخذ یدور حول المكان الذى فیھ ( أمانى ) /۲ج

 أمانى ) أخاھا ( عقلة اإلصبع ) ؟ ولماذا ؟ ِممَّ حذرت ( /۳س
 حذرتھ من األنبوبة الضخمة التى تتحرك ببطء ، ألن الحرص واجب /۳ج

 ماذا حكى ( عقلة اإلصبع ) ألختھ ( أمانى ) ؟ /٤س
وصف لھا ( المستعمرات المرجانیة ) وحدثھا عما فعلھ الحوت واألخطبوط ،  /٤ج

 منشار ) والسمكة التى كان یركبھاوالسمك ( أبو سیف ) والسمك ( أبو 
 ماذا حدث لـ ( أمانى ) كلما غاصت فى أعماق البحر؟ /٥س
 زادت برودة الماء ، ونقص الضوء حتى لم یبق إال نور أزرق ضعیف  /٥ج

 ماذا حكت ( أمانى ) عما رأتھ فى األعماق المظلمة ؟ /٦س
ا كشافاً ینیر لھا سمكة ترسل أمامھا ضوءً منھا ( رأت أسماك مضیئة وغریبة  /٦ج

الطریق ، وسمكة فى رأسھا ضوٌء أحمر وفى ذیلھا نور أزرق ، وسمكة یخرج النور 
 من جسمھا كلھ ، أسماك تطفىء أنوارھا وتشعلھا عندما ترید)

     ماذا قال ( أسامة ) عندما سمع كالم أختھ ؟ /۷س
 قال: " سبحان الخالق العظیم " /۷ج

 ) وأختھ ؟ ولماذا ؟على أى شىء اتفقا ( أسامة  /۸س
 اتفقا أن یصعدا إلى سطح الماء ؛ لیعرفا حكایة ( األنابیب السوداء والغواصین ) /۸ج

 ما المنظر الذى رآه ( عقلة اإلصبع) وأختھ ( أمانى )؟ /۹س
 جزیرة صغیرة فى وسط الماء مصنوعة من الحدید وفى وسطھا برج حدیدى /۹ج

 فیم تستخدم األنابیب السوداء ؟ /۱۰س
 تستخدم فى نقل البترول من الجزیرة الحدیدیة إلى خزاناتھ على الشاطىء /۱۰ج

 لماذا كان العامل یصعد الجزیرة الحدیدیة ؟ /۱۱س
 لیقوم بلحم بعض األنابیب الحدیدیة /۱۱ج
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 ماذا كان یلبس عامل اللحام أثناء عملھ ؟ ولماذا ؟  /۱۲س
 لیحمیھ من النار الشدیدة أثناء العملكان یلبس فى یده قفاًزا وعلى وجھھ قناع؛  /۱۲ج

 لماذا یربط عامل اللحام حول وسطھ حبالً؟ وبم یسمى ؟ /۱۳س
حتى إذا اختل توازنھ وسقط من فوق السلم ال یسقط فى البحر ویتعلق فى  /۱۳ج

 الحبل ، وسمى بـــ ( حبل األمان ) 
 لماذا صرخت أمانى ؟ /۱٤س
یث اشتد الھواء، طار القناع ، قفز عندما وقعت بعض الحوادث الخطیرة ح /۱٤ج

 العامل لیمسك القناع اختل توازنھ ، وسقط من فوق السلم 
 ماذا اقترحت أمانى عندما رأت الطائرة تطیر ؟ /۱٥س
 اقترحت أن تركب ھى وأسامة الطائرة لیرجعا إلى البیت  /۱٥ج

 أختھ ؟ ولماذا ؟ ھل وافق أسامة على اقتراح /۱٦س
 رغبة منھ فى رؤیة المزید من العجائب والغرائبال لم یوافق ؛  /۱٦ج

 لنكمل مغامراتنا " ؟  ۰العبارة " نغوص فى الماء مرة أخرىمن قائل ھذه  /۱۷س
 القائل ھو( عقلة اإلصبع ) رداً على اقتراح أختھ ( أمانى ) للعودة إلى البیت /۱۷ج


